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Ao realiza「 serviap de

「otina, a Comissao de

FiscaIizacao do CRB-8

Visitou, durante o mes

de junho, b剛otecas

de escolas p心bIicas

estaduais e ve「ificou

que o atendimento

nos equlPamentOS

e inadequado. Em

nenhuma escola, aS

fiscais Ruth Ma「ia Machado Pi「es Nunes e訓ana Miyashi「o

Domeniche encontraram biblioteca「ios′ em tOtaI desrespeito

alegisIacao vigente・

Das 40 escolas visitadas, aleato「iamente′ em tOdas as regIOeS

da cidade, eIasve「ifica「am que em 37, OS alunostem de marca「

ho「a pa「a te「 acesso aos =v「os, e t「eS bib=otecas estavam

desativadas; 25 naotinham computado「 e 15 possufam, PO「em

quatro, quebrados e um desinstaiado. Cientes da import釦cia

desta info「macao, a PreSidencia da entidade e sua assesso「ia

de imp「ensa procu「a「am a」Oma=sta Ma「ia Rehder′ de o」Omal

O Estado de Sao PauIo’’. Na manha seguinte, a reP6「te「

entrevistou pessoalmente a p「esidente Regina C釦de Sousa′

dando o「lgem aS duas mate「ias pub=cadas no dia = dejulho

em ′′O Estado de Sao Paulo′′ e no ′′」omal da鴫「de’’, ambas

com chamadas nas capas dosjomais, ’’EscoIa tem atendimento

inadequado em bib=oteca′′, Pagina A-21 do Cade「no Vida &

Educacao em O Estado de Sao PauIo, e ′′ConseIho rep「ova

b剛otecas′′, Pagina 4A no 」丁Cidade do 」o「nal da鴫rde・

Assinantes da Agencia Est如o (que difundiu a no抽a) e atentos

ao que a midia veicula, OutrOS」Omais′ Sites e po「tais tambem

de「am a notfcia com o tftulo ’’Vistoria reveIa bib=otecas

Ge「a看こCrb8@c「b8.org.br

Coordena車o: adm@crb8"O「g・br

Se⊂「etaria: SeCretaria@crb8,Org.b「

Financei「o: financeiro@crb8.org,br

Comissao de Etica:

etica@c「b8,Org.b「

Com盲ssao de Fiscalizac5o:

fiscalizacao@c「b8,Org.b「

Comiss5o de D雪vulga辞o:

divuIgacao@crb8.org.b「

abandonadas em escolas de SP′′, nO meSmO dia, Esta Iista

inclui‥ OS」Omais Dia「io da Manha, Cor「eio Braz掴ense′ Diario

do Grande ABC, Rep6rte「 Dia「io ABC, B「aganca 」omal Diario

e Di鉦o do No「oeste; OS Sites ultimo Segundo, Ve「des Ma「es,

Comuniweb e A鴫rde On Line; e OS POrtais: G「, UAl, MSN,

UOL, Yahoo Notfcias e POP,

A n5侮e

Pa「a a coo「denado「a da Comissao de Educacao e B剛oteca

Escolar do CRB-8, Ma「ia Helena Toledo Costa de Bar「os, O

Ievantamento da FiscaIizacao ajuda a entende「 os motivos pelos

quais os estudos sob「e o ensino no BrasiI sfo ’’absolutamente

vexat6rios" A questao, n6s sabemos, 6 complexa′ maS P「eCisa

se「 atacada nos釦gulos poss(veis e mais imediatos’’"

Sob「e o fato de as fiscais te「em encont「ado em aIgumas

b剛otecas professo「es ′readaptados′ numa tentativa de cobri「

a faIta de bib=otecario, a PrOfesso「a comenta′ COm indignacao‥

‘,Esses p「ofesso「es sao ,inocentes uteis′ Ievados ao exerc了cio

ilegal da profissao, taIvez sem saber’’"

Em reIacao a not(cia de que a Sec「eta「ia de Estado da Educacao

tenta dribIar a legislacao chamando as b剛otecas de salas de

Ieitu「a (qualquer recinto pubIico com mais de 200 Iiv「os no

acervo requer um bibiioteca「io) e coiocando estagia「ios-alunos

a f「ente das bibliotecas escoIa「es da rede pdb=ca, Maria HeIena

afirma二′,Cometem, mais uma vez, uma imprudencia e um

despIante ao pa「ece「 lgnO「ar aCintosamente que estagio e um

assunto definido e circunscrito por no「mas espec了ficas, Pelas

quais a figu「a do estagiario existe na teoria e pode existir na

〔肩山ca, desde que sob a supe「visao devidamente regist「ada

de um p「ofesso「 universit鉦o da area de Biblioteconomia ou

de um profissionaI em atividade, regist「ado e quite com o

ConseIho de Bib=oteconomia, nO CaSO O CRB-8a Regiao,′′
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Trabalho da fiscalização do CRB-8 repercute na grande imprensa
 

 

Redeestadual€PÁG.4A

€Apósinspeçãoem40das1.084es-
colas da rede pública estadual na
Capital, o Conselho Regionalde Bi-
blioteconomia considerou inade-
quado o atendimento em suas bi-
bliotecas. Os principais problemas
encontrados pela entidade foram
falta de bibliotecários, arquitetura
imprópriaefaltadeinformatização
paraaorganização dos livros. 

Bibliotecasdeescolas
sãoreprovadas

 

25
das40 bibliotecas não
têmcomputadores. Nas
15outras,4 deles
estavamquebrados  
 

Chamadade capa do Jornal da Tarde, de 11 de julho.

Ao realizar serviço de

rotina, a Comissão de

Fiscalização do CRB-8

visitou, durante o mês

de junho, bibliotecas

de escolas públicas

estaduais e verificou

que o atendimento

nos equipamentos

é inadequado. Em

nenhuma escola, as

fiscais Ruth Maria Machado Pires Nunes e Eliana Miyashiro

Domeniche encontraram bibliotecários, em total desrespeito

à legislação vigente.

Das 40 escolasvisitadas, aleatoriamente, em todas as regiões

da cidade, elas verificaram que em 37, os alunos têm de marcar

hora para ter acesso aos livros, e três bibliotecas estavam

desativadas; 25 não tinham computador e 15 possuíam, porém

quatro, quebrados e um desinstalado. Cientes da importância

desta informação,a presidência da entidade e sua assessoria

de imprensa procuraram a jornalista Maria Rehder, de o jornal

“O Estado de São Paulo”. Na manhã seguinte, a repórter

entrevistou pessoalmente a presidente Regina Céli de Sousa,

dando origem às duas matérias publicadas no dia 11 de julho

em “O Estado de São Paulo” e no “Jornal da Tarde”, ambas

com chamadas nas capas dos jornais. “Escola tem atendimento

inadequado em biblioteca”, página A-21 do Caderno Vida &

Educação em O Estado de São Paulo, e “Conselho reprova

bibliotecas”, página 4A no JTCidade do Jornal da Tarde.

Assinantes da Agência Estado (que difundiu a notícia) e atentos

ao que a mídia veicula, outros jornais, sites e portais também

deram a notícia com o título “Vistoria revela bibliotecas

    
  

Contatos CRB-8

Geral: crb8Ocrb8.org.br

Coordenação: admOcrb8.org.br

Secretaria: secretariaOcrb8.org.br

Financeiro: financeiroBcrb8.org.br

Comissão de Ética:
eticadcrb8.org.br

Comissão de Fiscalização:
fiscalizacaoBcrb8.org.br

Comissão de Divulgação:
divulgacaoBcrb8.org.br  

abandonadas em escolas de SP”, no mesmo dia. Esta lista

inclui: os jornais Diário da Manhã, Correio Braziliense, Diário

do Grande ABC, Repórter Diário ABC, Bragança Jornal Diário

e Diário do Noroeste; os sites Último Segundo, Verdes Mares,

Comuniweb e A Tarde On Line; e os portais: G1, UAI, MSN,

UOL, Yahoo Notícias e POP.

Análise

Para a coordenadora da Comissão de Educação e Biblioteca

Escolar do CRB-8, Maria Helena Toledo Costa de Barros, o

levantamento da Fiscalização ajuda a entender os motivos pelos

quais os estudos sobre o ensino no Brasil são “absolutamente

vexatórios. A questão, nós sabemos, é complexa, mas precisa

ser atacada nos ângulos possíveis e mais imediatos”.

Sobre o fato de as fiscais terem encontrado em algumas

bibliotecas professores 'readaptados' numa tentativa de cobrir

a falta de bibliotecário, a professora comenta, com indignação:

“Esses professores são “inocentes úteis” levados ao exercício

ilegal da profissão, talvez sem saber”.

Em relação à notícia de que a Secretaria de Estado da Educação

tenta driblar a legislação chamandoas bibliotecas de salas de

leitura (qualquer recinto público com mais de 200 livros no

acervo requer um bibliotecário) e colocando estagiários-alunos

à frente das bibliotecas escolares da rede pública, Maria Helena

afirma: “Cometem, mais uma vez, uma imprudência e um

desplante ao parecer ignorar acintosamente que estágio é um

assunto definido e circunscrito por normas específicas, pelas

quais a figura do estagiário existe na teoria e pode existir na

prática, desde que sob a supervisão devidamente registrada

de um professor universitário da área de Biblioteconomia ou

de um profissional em atividade, registrado e quite com o

Conselho de Biblioteconomia, no caso o CRB-8º Região.”

Eleição de Conselheiros: 18 de novembro

Bibliotecário: sua participação é fundamental.

Articule-se e monte a sua chapa.

Leia matéria na página 8.

Mantenha-se atualizado

 

Para se atualizar, visite o site www.crb8.org.br (o movimento de processos

profissionais e o calendário das plenárias estão disponíveis), acompanhe o

BOB NEWS, a Revista CRB-8 Digital, e este Boletim. Além de manter-se

bem informado,o profissional pode participar de todas as ações.
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De volねa Bめ崩bteca E5cofar

O segundo semestre de 2008 apresenか5e COm V台所os eventos pro応stonals em nossa regIaO.

Nesse ambienねde acontecinentos; Sa〃enねmos o processo e/eitora/ do C月B-8 para o proxlmO

打冶nio 2009pO17, um prO⊂eSSO de par加重a鈎o democ庵庇e de comunidade b酬otec訪e para

renovacさO de ges塘O do 6/功o.訪nporねnねque os b;b伽ec訪os oIgan座m suas chapa5; e居borem

SuaS prapOSねs de拓aba佑o e conco佃m ao CfiB. A加aI uma en打d占de toma-Se forね5e houver

parti⊂佃a軒o de seus membros e renovac5o de seu5 gestoreS.

NesねBo/e拓71′拓ozemos entrev扇a com a renomade pro応siona/凡egina Be〃uzzo, L/m exempb de

饉

trabamo e compe胎nc居pro応sfona/ para as novas gerac6es; e, ainde, aS C.OmemOraC6es do D居do Bib偏ねc訪q com

fes脇dades pI℃mOV/dおna capiね/ e em c肋des do /nね万or do島ねdo・ Na oportun硫de, agradecemosおins拒uic6es

parceiras que poss応〃ねram tomar a (ねねahd占mais signi#cat/va aos bib〃oねc新os pau応ねs.

Outro desねque deste semesfre fo/ o /訪camento d症ev扇a Dゆね/ do C構-8, COmO mais um e印aap de promoc5o

pro允ssbna/・ Cbm a nova pub〃ca軒o esperamos memorar a comun/CaCaO e a dvu佃acさO SOC居/ de divers舶de e r/queZa do

拓oba佑o b応偏ねc5r/o" A con軸ou碕O dos bib偏ねc5fros se庵んndamenねIpara o exito de rev応ね. Ao拓訪ar de comunicacfo

e divu匂ac5o pI℃允料ona/ c/ねmos o 〃PrQ/eto EStruturanね〃 do ⊂彫/C構s queねm por obie拘りfomecer infomac6es que

SUbsidiem po侮GaS pdb〃GaS. Uma ac5o de inser軒o po侮ca e so⊂居/ (ねGOmunidede bib〃oねc訪e bra5〃eね

Nas ac6es desencadeadおpe居atua/ ges塘O do CfiB均a bib〃o把⊂a esGO居r tem merec/do um拓oba佑o espec届出emos

acompanhado a apresenねc5o de diversos pI匂etos de厄u na Camara缶dera/ focando a cons拒u碕O de bib偏ねcas na5

esco鳥s. Em nosso島ね旬apesar do esfdrco de sensibi/商c5o dos setores respons5veis; a d掃cu伽de ⊂On拓ua. Eh) agO5to

de 2007 encamhhamos pI℃pOSねpara a 5ecre屯所e Esねdua/ d拒chca〔舌O, e aできo momento n5o recebemos resposね. As

denomhad料bib/iotecas esco届res no s応tema esねdua/ de edu⊂a健也eねmb6m as 5a居s de厄utura ex応tenねs nas es⊂O居s

munIC/parsL naO ⊂Onねm com bib〃otec5r/os; e ⊂OnSequentemente n5o oferecem produto5 e SerV/aps para a comuni(ねde,

COnfome consねねdo pe届出ca楊a串o do GiB-8 e dvu匂ado na inprensa, Nos Ctn打o5 Edu⊂aCionais Un掃cados - C亡の

encontramos b応偏tec5r/o5, pOlモm nao h5 uma coordenador居que esねbe/eca po侮cas de /nfo仰a〔fo edu⊂aCiona/ e

programas de cons拓u碕O de rede5 de info仰a〔6es integ融/vas en打e as bb〃oteca5, e que VeIba侵e as necessidades

e as demand料dos bib〃oねc訪o5 para O me/hor desempenho de suasんnc6es e me佑or atendinento cねcomuni(ねde.

O Cbnse佑o encaminhou o施io’manねVe reun居o com vereadore5, maS a VOnねde po侮ca ahd占parece 〔応ねnfe.儀ra

man碇sねr com ac6es toda a prob/e服紬ca de ques鰐o da b酬oteca esco/かa oiねVa edc5o do Premio Laura Russo, desね

ano, enfoca庵oねma 〃Bib/ioねca esco届「 sIngu加no presente, p/ura/ no航uro∵ O fema 6 um marco presenねnas /uねs

de Cbnse佑o em defesa de educac5o pdb〃ca・ N5o h5 boa educac5o sem bib〃oねca - esCO/かpdb/ica, e L/nivers/屯所e.

VAsando a fo仰u居c5o de pl℃pOSねs concreね5 para a hser軒o da b応〃oねca esco居r no cen訪o educaciona/ bras槌音o,

O a?B-8 promove, em C‘O所unto COm a /nねmafrona/ Assoc居fron of 5chooI Libra高ensh毎O F6rum /nねmacfona/ sobre

Bibliote⊂aS島CO届res e o 4O Semin訪o “Bib〃oねGaS ESc’O鳥res: espaap de ac舌o pe(ねg6gica∵ nos d居s 21 e 22 de outubr。,

reunhdo bib〃oねc5hos espec居座ねS naC/onais e /nねmacionais- Enquanto a匂uns po/i庇os se preocupam em cobcar

uma bib/ia em cad占bib/ioteca es⊂Obr n6s oramos com fe e com ac6e5, na e印eranCa datonso〃cねc5o das bib〃oねcas

nas escobs como ambienねde /eitura, de aprend宏〕gem e de c/d占den居.
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De volta à Bibilioteca Escolar
O segundo semestre de 2008 apresenta-se com vários eventos profissionais em nossa região.
Nesse ambiente de acontecimentos, salientamos o processo eleitoral do CRB-8 para o próximo
triênio 2009/2011, um processo de participação democrática da comunidade bibliotecária para
renovação de gestão do órgão. É importante que osbibliotecários organizem suas chapas, elaborem
suas propostas de trabalho e concorram ao CRB. Afinal, uma entidade torna-se forte se houver
participação de seus membros e renovação de seus gestores.

 

mt Neste Boletim, trazemos entrevista com a renomada profissional Regina Belluzzo, um exemplo de
trabalho e competência profissional para as novas gerações, e, ainda, as comemorações do Dia do Bibliotecário, com
festividades promovidas na capital e em cidades do interior do Estado. Na oportunidade, agradecemosàsinstituições
parceiras que possibilitaram tornar a data ainda mais significativa aos bibliotecários paulistas.

Outro destaque deste semestre foi o lançamento da Revista Digital do CRB-8, como mais um espaço de promoção
profissional. Com a nova publicação esperamos melhorar a comunicação e a divulgação social da diversidade e riqueza do
trabalho bibliotecário. A contribuição dos bibliotecários será fundamental para o êxito da revista. Ao tratar da comunicação
e divulgação profissionalcitamos o “Projeto Estruturante” do CFB/CRBs que tem por objetivo fornecerinformações que
subsidiem políticas públicas. Uma ação de inserção política e social da comunidade bibliotecária brasileira.

Nas ações desencadeadas pela atual gestão do CRB-8, a biblioteca escolar tem merecido um trabalho especial. Temos
acompanhado a apresentação de diversos projetos de lei na Câmara Federal, focandoa constituição de bibliotecas nas

escolas. Em nosso Estado, apesar do esforço de sensibilização dos setores responsáveis, a dificuldade continua. Em agosto
de 2007 encaminhamos proposta para a Secretaria Estadual da Educação, e até o momento não recebemosresposta. As
denominadas bibliotecas escolares no sistema estadual de educação, e também as salas de leitura existentes nas escolas

municipais, não contam com bibliotecários, e consequentemente não oferecem produtose serviços para a comunidade,

conforme constatado pela Fiscalização do CRB-8 e divulgado na imprensa. Nos Centros Educacionais Unificados — CEUS,
encontramos bibliotecários, porém não há uma coordenadoria que estabeleça políticas de informação educacional e
programas de constituição de redes de informações integrativas entre as bibliotecas, e que verbalize as necessidades
e as demandas dos bibliotecários para o melhor desempenho de suas funções e melhor atendimento da comunidade.
O Conselho encaminhou ofício, manteve reunião com vereadores, mas a vontade política ainda parece distante. Para

manifestar com ações toda a problemática da questão da biblioteca escolar, a oitava edição do Prêmio Laura Russo, deste

ano, enfocará o tema “Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro”. O tema é um marco presente nas lutas
do Conselho em defesa da educação pública. Não há boa educação sem biblioteca - escolar, pública, e universitária.

Visando à formulação de propostas concretas para a inserção da biblioteca escolar no cenário educacional brasileiro,
o CRB-8 promove, em conjunto com a International Association of SchoolLibrarianship, o Fórum Internacional sobre
Bibliotecas Escolares e o 4º Seminário “Bibliotecas Escolares: espaço de ação pedagógica”, nos dias 21 e 22 de outubro,
reunindo bibliotecários especialistas nacionais e internacionais. Enquanto alguns políticos se preocupam em colocar
uma bíblia em cada biblioteca escolar, nós oramos com fé e com ações, na esperança da consolidação das bibliotecas

nas escolas como ambiente deleitura, de aprendizagem e de cidadania.
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Rev出船C帽B-8 D匂iね1 6 recebide com en血sねsmo

Quase 60 pessoas, ent「e bibliotecarios e estudantes da

area, Pa「ticipa「am do Iancamento da Revista CRB-8 Digital

nasededoCRB-8 nodia = dejuIho.Anecessidadedeum

ambiente pa「a uma reIacao mais informal e amigavel′ Onde

O bib=otecario pudesse t「oca「 experiencias, SOIuc6es, e

COnhecersobre a diversidade e rIqueZa do universo em que

atua, ja era sentida no Conselho RegionaI dos B剛oteca「ios

-8a Regiao. Por isso, ha mais de um ano, foi composta

uma comissao tempo「aria com p「ofissionalS que Pudessem

O「ganiza「 e estruturar a revista digitaI,

Com pe「iodicidade quadrimensaI, a P「ImeI「a edicao da

Revista (dispo面veI em www,Crb8,Org.b「) tem como tema

Central ’′C「iatividade e Inovacao,′’e a segunda, ’′Bib=otecas

EscoIa「es’′, que tem fechamento previsto pa「a 31 de agosto,

A coo「denado「a do p「ojeto, Em佃a da Concei奉o Camargo,

define o novo espaco como um f6「um para divulgacao,

discussao e pe「cepcao: ’’se「a ideal pa「a que os p「ofissionais

Se Ve」am, Se reCOnhecam e se valo「izem, 」a que nOSSa

P「Ofissao e muItidiscip=nar e se caracteriza por um unive「so

bem diversificado′′.

Bibiioteca「ia desde 1982　e ge「ente do Centro de

lnfo「mac6es do grupo TO丁ALCOM, Em帥a comenta que

COm a gIobaIizacao da economia, O bibliotecario, aIem de

CuItivar seus aspectos humano e libe「aI, tambem c「esceu

em impo「t台ncia em dive「sas areas. ’’Dai a necessidade de

Cria「mos um espaco inte「ativo pa「a o reiato de experiencias

e de informac6es voItadas pa「a os negociOS, Permitindo

en「IqueCe「 e dividir o conhecimento’’.

A professo「a da Fundacao Escola de SocioIogia e Po旧ca

de Sao Paulo (FESPSP) e coo「denadora do Centro de

Documentacao do Sindicato dos Bancarios de Sao Pau看o,

Ma「ia das Me「ces Pe「eira Ap6stoIo, eSta eXt「emamente

fe=z em pa「ticipar desta iniciativa do CRB-8. ′’Vamos

C「iar um canaI distinto de comunicacao′ menOS Cientffico,

VOItado pa「a o interc台mbio de expe「iencias’’. Ma「ia das

Merces ava=a que hoje ainda ha poucos trabaIhos na area

e que a Revista se to「nara tamb6m fonte de informacao

Pa「a que OS aCademicos se aproximem mais do cotidiano

da profiss舌O, ’′Somos um povo da p「台xis, dofaze「, Com a

「evista, temOS a OPO「tunidade de aIia「 essa p「axis a teoria′

estabeIecendo uma nova relacao de vita=dade e dialetica

ent「e o pensar e o fazer’’,

A b剛otecaria eweb designe「 Luana Maira Pほcido Coelho

expiica que a revista tem sua base digitai no softwa「e

em c6digo Iiv「e ’’See「’’- disponib帖zado pelo Instituto

Brasileiro de Info「macao em Ci釦cia e TecnoIogia (IBIC丁),

’’PesquISamOS muito e optamos po「 este sistema, POis ele

Permitia que o adequassemos as nossas necessidades′

aIem de constata「 que e「a utiIizado por va「ios pe「i6dicos

nacionais e intemacionais’’, afi「mou Luana,

登

仔ed占事od由I

A b剛oteca「ia aposentada Maria Cristina Machado Bigna「di,

PreSidente da Associacao dos Bib=otec鉦os Municipais de

Sao PauIo, aPrOVOu mais esta iniciativa do CRB-8, ’’Assim

OS eStudantes pode「ao pub=car seus t「abaIhos e teses, e

Saber de tudo o que est台acontecendo em nosso meio

Peia lnte「net’’, aVaIiou,

Pa「a a bib=otecaria e coo「denado「a do Cent「o de

lnformacao e Documentacao (CiD) do iBOPE (看nstituto

Brasileiro de Opiniao Publica e Estatistica), 」oanita Lopes -

que escreve na Revista CRB-8 Digitai sobre a impIantacao

do CID e seus refIexos na cuitura organizacionaI e nos

neg6cios do lnstituto -, O CRB-8 esta criando uma rede

SOCial, ′’A revista e supe「-mOde「na e a expe「iencia de

Participa「 foi muito bacana’’,

A bibiioteca「ia Edna Maria AIves′ do iPHEN -看nstituto

de PesqulSaS Ene「g〔由cas e Nuciea「es, fez questao de

COnhecer pessoaImente a equipe da revista e comentou二

’′Nao decepcIOna「am, SaO OS PrOfissionais com o pe「fil que

imaginei’’. EIa acredita que este novo espaco servira de

est血uIo para que as pessoas se motivem a esc「eve「, ′′E

COmO O P「emio Lau「a Russo que deu chance as pessoas

quietinhas em seu t「abalho se「em reconhecidas nao s6

PeIo p「emIO em SI, POrque O mais bacana everot「abalho

divuIgado’’.

Pa「a Marcos Rog釦o GoncaIves, 「eSPOnSaVei peIo Centro

de Documentacao e Refe「釦cia do KLA - Koury e Lopes

Advogados, ′’a 「evista veio em 6tima ho「a, POIS Sera um

incentivo pa「a que os p「ofissionais compa「t冊em suas

id命as e experiencias’’. 」unto ds bibIiotec鉦as S6nia Mara

Gouveia, 「eSPOnSaVel peIo seto「 de Processos Elet「6nicos

da Biblioteca CentraI da ESPM, e VaIdinea Sonia Petinari,

responsaveI peIa CentraI de Refe「encia em Equipamentos

Biomedicos da Unive「sidade EstaduaI de CamplnaS′ Marcos

esc「eveu o a「tigo ’′A informacao como p「oduto de alto

VaIo「 no mundo dos neg6cios’’na Revista CRB-8 Digitai,

臣OrmatO: R丁F

醐ゑximo: 10 iaudas incluindo fotografias

e infograficos,

Fonte: Times New Roman, 12pt
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Quase 60 pessoas, entre bibliotecários e estudantes da

área, participaram do lançamento da Revista CRB-8 Digital

na sede do CRB-8 no dia 11 de julho. A necessidade de um

ambiente para uma relação mais informal e amigável, onde

o bibliotecário pudesse trocar experiências, soluções, e

conhecer sobre a diversidade e riqueza do universo em que

atua, já era sentida no Conselho Regional dos Bibliotecários

— 8º Região. Por isso, há mais de um ano, foi composta

uma comissão temporária com profissionais que pudessem

organizar e estruturar a revista digital.

Com periodicidade quadrimensal, a primeira edição da

Revista (disponível em www.crb8.org.br) tem como tema

central “Criatividade e Inovação,” e a segunda, “Bibliotecas

Escolares”, que tem fechamento previsto para 31 de agosto.

A coordenadora do projeto, Emília da Conceição Camargo,

define o novo espaço como um fórum para divulgação,

discussão e percepção: “será ideal para que os profissionais

se vejam, se reconheçam e se valorizem, já que nossa

profissão é multidisciplinar e se caracteriza por um universo

bem diversificado”.

Bibliotecária desde 1982 e gerente do Centro de

Informações do grupo TOTALCOM, Emília comenta que

com a globalização da economia, o bibliotecário, além de

cultivar seus aspectos humanoe liberal, também cresceu

em importância em diversas áreas. “Daí a necessidade de

criarmos um espaço interativo para o relato de experiências

e de informações voltadas para os negócios, permitindo

enriquecer e dividir o conhecimento”.

A professora da Fundação Escola de Sociologia e Política

de São Paulo (FESPSP) e coordenadora do Centro de

Documentação do Sindicato dos Bancários de São Paulo,

Maria das Mercês Pereira Apóstolo, está extremamente

feliz em participar desta iniciativa do CRB-8. “Vamos

criar um canal distinto de comunicação, menoscientífico,

voltado para o intercâmbio de experiências”. Maria das

Mercês avalia que hoje ainda há poucos trabalhos na área

e que a Revista se tornará também fonte de informação

para que os acadêmicos se aproximem mais do cotidiano

da profissão. “Somos um povo da práxis, do fazer. Com a

revista, temos a oportunidade de aliar essa práxis à teoria,

estabelecendo uma nova relação de vitalidade e dialética

entre o pensar e o fazer”.

A bibliotecária e web designer Luana Maíra Plácido Coelho

explica que a revista tem sua base digital no software

em código livre “Seer” — disponibilizado pelo Instituto

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

“Pesquisamos muito e optamos por este sistema, pois ele

permitia que o adequássemos às nossas necessidades,

além de constatar que era utilizado por vários periódicos

nacionais e internacionais”, afirmou Luana. 

Revista CRB-8 Digital é recebida com entusiasmo

Rede social

A bibliotecária aposentada Maria Cristina Machado Bignardi,

presidente da Associação dos Bibliotecários Municipais de

São Paulo, aprovou mais esta iniciativa do CRB-8. “Assim

os estudantes poderão publicar seus trabalhos e teses, e

saber de tudo o que está acontecendo em nosso meio

pela Internet”, avaliou.

Para a bibliotecária e coordenadora do Centro de

Informação e Documentação (CID) do IBOPE (Instituto

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), Joanita Lopes —

que escreve na Revista CRB-8 Digital sobre a implantação

do CID e seus reflexos na cultura organizacional e nos

negócios do Instituto —, o CRB-8 está criando uma rede

social. “A revista é super-moderna e a experiência de

participar foi muito bacana”.

A bibliotecária Edna Maria Alves, do IPHEN - Instituto

de Pesquisas Energéticas e Nucleares, fez questão de

conhecer pessoalmente a equipe da revista e comentou:

“Não decepcionaram, são os profissionais com o perfil que

imaginei”. Ela acredita que este novo espaço servirá de

estímulo para que as pessoas se motivem a escrever. “É

como o Prêmio Laura Russo que deu chance às pessoas

quietinhas em seu trabalho serem reconhecidas não só

pelo prêmio em si, porque o mais bacana é ver o trabalho

divulgado”.

Para Marcos Rogério Gonçalves, responsável pelo Centro

de Documentação e Referência do KLA — Koury e Lopes

Advogados, “a revista veio em ótima hora, pois será um

incentivo para que os profissionais compartilhem suas

idéias e experiências”. Junto às bibliotecárias Sônia Mara

Gouveia, responsável pelo setor de Processos Eletrônicos

da Biblioteca Central da ESPM, e Valdinéa Sonia Petinari

responsável pela Central de Referência em Equipamentos

Biomédicos da Universidade Estadual de Campinas, Marcos

escreveu o artigo “A informação como produto de alto

valor no mundo dos negócios” na Revista CRB-8 Digital.

,

Comissão Temporária da Revista CRB-8 Digital

Emília da Conceição Camargo (coordenadora)

Luana Maíra Plácido Coelho

Maria das Mercês Pereira Apóstolo
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Dねdb BめtoteG5hb comemo愉db com eventos

na capiねl e em v富南s c胸e(les db intefror db鹿ねdb

O Conse看ho Regiona音de Bib音ioteconomia 8a Regi5o, em ParCe「ia ⊂Om instituie6es,

O「ganizou e participou de eventos em comemo「acao ao Dia do Bib看iote⊂ario, 12 de mar印。

em va「ias cidades do Estado de Sao Paulo。

Momento importante das

COmemOraCOeS OCOrreu na

CaPitaI, Onde, PO「 iniciativa

do ve「eado「 Antonio Gouia「t

(PMDB), houve sessao solene

na C台mara Municipai de Sao

Pauio, em homenagem ao Dia

do Bibiiotec鉦o, que PaSSOu a

integ「ar o caIenda「io oficiaI de　50hn硫dem僑m伽Mun函Ide560肌h酬n加omesde叩朋sdo

eventos da cidade,　　　　　e肋o as b脇融胸叩u廊・

筒のplna事

′′O bibIiotecario - COmO mediador

de informac6es - Participa cada

VeZ mais das iniciativas iigadas

a gestao do conhecimento

impIantadas nas organizac6es, Eie

faz pa「te do mundo da pesquISa

e do desenvoivimento′′, afi「mou

VaI〔油a Martin Va=s, do CRB-8′

no audit6「io da BibIioteca Centrai
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A efeme「ide faz refe「encia ao nascimento do escritor

e poeta Bastos Tig「e - Pat「OnO dos bib=oteca「ios do

B「asii, ’’Os bib=otecarios sao agentes indispensaveis na

Sistematizacao, manutenCaO e COnSerVaCaO dos acervos

de informacao e cuItu「a, COndicao imprescind(veI na

OPeraCionaIizacao e transmissao do registro civ帖zat6「io・

O bibIiotec三両o e mente e coracao na p「ese「vacao da

mem6「ia’’, afirmou Goula「t,

Em clima de festa, O eVentO, eXibido peIa TV C台ma「a,

reuniu de estudantes a p「ofissionais da area, e COntOu COm

a p「esenca de nomes de exp「essao entre os b剛otec鉦os

PauIistas, que fo「am homenageados e muito apIaudidos○

○s homenageados foram: Ca「minda Noguei「a de Cast「o

Fe「「ei「a, Evanda Aparecida Ve「「i PauIino,看vone lilamo′

」eane dos Reis Passos, 」oao Bosco Rod「igues de Oiivejra,

」ose Fe「nando Modesto da SiIva′ Maria Cec帥a Rizzi Lima,

Ma「ia Heiena Guimaraes da Costa e Silva, Maria HeIena

丁oiedo de Costa Bar「os, Ma「ia Luiza Perei「a de Souza Lima,

Maria Nazar台de Castro Pema, Ma「iza SaIviato Gaino,

May B「ooking Negrao′ Neusa Dias de Macedo, Oswaldo

Francisco deAimeida 」心nior, Regina C釦a Baptista BeiIuzzo,

Vera S=va Marao Be「aquet, Am釦a Ma「ia Mo「eira′ S6nia

Maria Luzzi e Regina C釦de Sousa, /n memor居n二Cec帥a

Emestina D’Ottaviano A「mentano, Maria Antonia Pink

Belfort de Mattos e Mercedes DeiIa Fuente,

Pa/est帽no Museu d占Arte dd 55o fねufo

Como pa「te das comemo「ac6es, foi reaiizado no dia

「O de marco no MASP evento que reuniu centenas de

PeSSOaS, D「, Elma「 Mittler, P「Ofesso「 e di「eto「 da B剛oteca

da Unive「sidade de G6ttingen, na AIemanha, aP「eSentOu

P「Ojetos de diversas bib=otecas da Eu「opa e mostrou novas

bibIiotecas′ em Cujos te「renos e「am fabricados avi6es e

estacionados tanques do ex台rcito. D「, M皿e「 afi「mou

que, Segundo pesquISa nO Pa(s, O ’’googie’′ tem ievado

mais estudantes a f「equentar as bibliotecas em busca de

COnhecimento espec笛co葛

Cesar Lattes, em 12 de marco, que reuniu quase cem

PeSSOaS. A professo「a douto「a e mest「e em Ci釦cias da

Comunicacao, docente da Fundacao Escoia de SocioIogia

e Po旧ca de Sao PauIo (FESPSP), e COnSuito「a em Gestao,

ap「esentou tambem aIguns ‘’cases’’,

S〇月ocaba

Uma chuva to「「enciaI at「apaIhou um pouco o desIocamento

das pessoas ate o instituto Manchester PauIista de Ensino

Superio「 (Imapes)′ em So「ocaba, nO Dia do Bibiioteca「io,

Onde houve a paiestra ’’A dinamica do perfii profissionaI’’

COm a P「Of, d「a. Maria HeIena Costa de Ba「「os, Ela faiou

SObre a expansao do mercado para os biblioteca「ios e as

dive「sas possibiIidades de atuacao em c冊cas m甜cas′

esc「it6「ios 」ur丁dicos, ag釦cias de p「opaganda, eSCrit6「jos

de engenharia e agencias de turismo.

1匂le db fね帽iba

A Universidade deTaubate encer「ou o II Encont「o RegIOnaI

de Bib=otecarios do VaIe do Pa「afba, dia 12 de marco,

discutindo a impo「t釦cia do papei dos profissionais da

a「ea na o「ganizacao de documentos, Objetos e ace「vos

hist6「icos, Pa「a a COnSt「uCaO da mem6ria e sua abso「cao

PeIa sociedade, O encont「o contou com a p「esenca de 70

b剛otec鉦os e p「ofissionais atuantes na conse「vacao de

museus de toda a regiao,巾mbem estiveram p「esentes

a p「6-「eito「a de extensao e re看ac6es comunit釦as da

Universidade de鴫ubate, P「Of, dra. Ana Apa「ecida Silva

Almeida′ eaCOOrdenado「a doSiBi da UNI丁AU, Marcia Maria

Ribei「o, destacando o impo「tante comp「omisso do sistema

biblioteca「io na fo「macao de futuros p「ofissionais.

Lorena

l七mbem no Dia do BibIiotec三両o, O COO「denado「 ge「a看

do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), Luiz At帥o

Vicentini, minist「ou paIestra na Fatea sobre ’’A atuacao

do p「ofissionai bib看ioteca「io na gestao de neg6cios e
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Dia do Bibliotecário comemorado com eventos
na capital e em várias cidades do interior do Estado
O Conselho Regional de Biblioteconomia 8º Região, em parceria com instituições,

organizou e participou de eventos em comemoração ao Dia do Bibliotecário, 12 de março,

em várias cidades do Estado de São Paulo.

Momento importante das

comemorações ocorreu na

capital, onde, por iniciativa

do vereador Antonio Goulart

(PMDB), houve sessão solene

na Câmara Municipal de São

Paulo, em homenagem ao Dia

do Bibliotecário, que passou a

integrar o calendário oficial de
eventos da cidade. entre os bibliotecários paulistas.

A efeméride faz referência ao nascimento do escritor

e poeta Bastos Tigre — patrono dos bibliotecários do

Brasil. “Os bibliotecários são agentes indispensáveis na

sistematização, manutenção e conservação dos acervos

de informação e cultura, condição imprescindível na

operacionalização e transmissão do registro civilizatório.

O bibliotecário é mente e coração na preservação da

memória”, afirmou Goulart.

Em clima de festa, o evento, exibido pela TV Câmara,

reuniu de estudantes a profissionais da área, e contou com

a presença de nomes de expressão entre os bibliotecários

paulistas, que foram homenageados e muito aplaudidos.

Os homenageados foram: Carminda Nogueira de Castro

Ferreira, Evanda Aparecida Verri Paulino, Ivone Tálamo,

Jeane dos Reis Passos, João Bosco Rodrigues de Oliveira,

José Fernando Modesto da Silva, Maria Cecília Rizzi Lima,

Maria Helena Guimarães da Costa e Silva, Maria Helena

Toledo de Costa Barros, Maria Luiza Pereira de Souza Lima,

Maria Nazaré de Castro Penna, Mariza Salviato Gaino,

May Brooking Negrão, Neusa Dias de Macedo, Oswaldo

Francisco de Almeida Júnior, Regina Célia Baptista Belluzzo,

Vera Silva Marão Beraquet, Amélia Maria Moreira, Sônia

Maria Luzzi e Regina Céli de Sousa. In memorian: Cecília

Ernestina D'Ottaviano Armentano, Maria Antonia Pink

Belfort de Mattos e Mercedes Della Fuente.

Palestra no Museu de Arte de São Paulo

Como parte das comemorações, foi realizado no dia

10 de março no MASP, evento que reuniu centenas de

pessoas. Dr. Elmar Mittler, professor e diretor da Biblioteca

da Universidade de Góttingen, na Alemanha, apresentou

projetos de diversasbibliotecas da Europa e mostrou novas

bibliotecas, em cujos terrenos eram fabricados aviões e

estacionados tanques do exército. Dr. Mittler afirmou

que, segundo pesquisa no país, o “google” tem levado

mais estudantes a frequentar as bibliotecas em busca de

conhecimento específico.

    

Solenidade na Câmara Municipal de São Paulo reuniu nomesde expressão

Campinas

| “O bibliotecário — como mediador

E de informações — participa cada

vez mais das iniciativas ligadas

à gestão do conhecimento

implantadas nas organizações. Ele

faz parte do mundo da pesquisa

e do desenvolvimento”, afirmou

Valéria Martin Valls, do CRB-8,

no auditório da Biblioteca Central

Cesar Lattes, em 12 de março, que reuniu quase cem

pessoas. A professora doutora e mestre em Ciências da

Comunicação, docente da Fundação Escola de Sociologia

e Política de São Paulo (FESPSP), e consultora em Gestão,

apresentou também alguns “cases”.
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Sorocaba

Uma chuva torrencial atrapalhou um pouco o deslocamento

das pessoas até o Instituto Manchester Paulista de Ensino

Superior (Imapes), em Sorocaba, no Dia do Bibliotecário,

onde houve a palestra “A dinâmica do perfil profissional”

com a prof. dra. Maria Helena Costa de Barros.Ela falou

sobre a expansão do mercado para os bibliotecários e as

diversas possibilidades de atuação em clínicas médicas,

escritórios jurídicos, agências de propaganda, escritórios

de engenharia e agências de turismo.

Vale do Paraíba

A Universidade de Taubaté encerrou Il Encontro Regional

de Bibliotecários do Vale do Paraíba, dia 12 de março,

discutindo a importância do papel dos profissionais da

área na organização de documentos, objetos e acervos

históricos, para a construção da memória e sua absorção

pela sociedade. O encontro contou com a presença de 70

bibliotecários e profissionais atuantes na conservação de

museus de toda a região. Também estiveram presentes

a pró-reitora de extensão e relações comunitárias da

Universidade de Taubaté, prof. dra. Ana Aparecida Silva

Almeida, e a coordenadora do SIBi da UNITAU, Márcia Maria

Ribeiro, destacando o importante compromisso do sistema

bibliotecário na formação de futuros profissionais.

Lorena

Também no Dia do Bibliotecário, o coordenador geral

do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), Luiz Atílio

Vicentini, ministrou palestra na Fatea sobre “A atuação

do profissional bibliotecário na gestão de negócios e
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sistematização, manutenção e conservação dos acervos

de informação e cultura, condição imprescindível na
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reuniu de estudantes a profissionais da área, e contou com
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projetos de diversasbibliotecas da Europa e mostrou novas

bibliotecas, em cujos terrenos eram fabricados aviões e

estacionados tanques do exército. Dr. Mittler afirmou

que, segundo pesquisa no país, o “google” tem levado

mais estudantes a frequentar as bibliotecas em busca de

conhecimento específico.

    

Solenidade na Câmara Municipal de São Paulo reuniu nomesde expressão

Campinas

| “O bibliotecário — como mediador

E de informações — participa cada

vez mais das iniciativas ligadas

à gestão do conhecimento

implantadas nas organizações. Ele

faz parte do mundo da pesquisa

e do desenvolvimento”, afirmou

Valéria Martin Valls, do CRB-8,

no auditório da Biblioteca Central

Cesar Lattes, em 12 de março, que reuniu quase cem

pessoas. A professora doutora e mestre em Ciências da

Comunicação, docente da Fundação Escola de Sociologia

e Política de São Paulo (FESPSP), e consultora em Gestão,

apresentou também alguns “cases”.
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Sorocaba

Uma chuva torrencial atrapalhou um pouco o deslocamento

das pessoas até o Instituto Manchester Paulista de Ensino

Superior (Imapes), em Sorocaba, no Dia do Bibliotecário,

onde houve a palestra “A dinâmica do perfil profissional”

com a prof. dra. Maria Helena Costa de Barros.Ela falou

sobre a expansão do mercado para os bibliotecários e as

diversas possibilidades de atuação em clínicas médicas,

escritórios jurídicos, agências de propaganda, escritórios

de engenharia e agências de turismo.

Vale do Paraíba

A Universidade de Taubaté encerrou Il Encontro Regional

de Bibliotecários do Vale do Paraíba, dia 12 de março,

discutindo a importância do papel dos profissionais da

área na organização de documentos, objetos e acervos

históricos, para a construção da memória e sua absorção

pela sociedade. O encontro contou com a presença de 70

bibliotecários e profissionais atuantes na conservação de

museus de toda a região. Também estiveram presentes

a pró-reitora de extensão e relações comunitárias da

Universidade de Taubaté, prof. dra. Ana Aparecida Silva

Almeida, e a coordenadora do SIBi da UNITAU, Márcia Maria

Ribeiro, destacando o importante compromisso do sistema

bibliotecário na formação de futuros profissionais.

Lorena

Também no Dia do Bibliotecário, o coordenador geral

do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), Luiz Atílio

Vicentini, ministrou palestra na Fatea sobre “A atuação

do profissional bibliotecário na gestão de negócios e

 
 



tecno!ogia da informacao′′○ ○ p「ofessor faIou sobre as

responsab帖dades que os b剛otecarios devem assumi「 na

di「ecao de uma b剛oteca, a elaboracao de projetos pa「a

captacao de recursos e o desenvoIvimento de p「odutos e

SerViCOS, ut出zando as novas tecnoIogias.

虞ibe確o PI℃tO

′Educando pa「a a sociedade da info「macao′′ foi o tema

da paiestra reaIizada dia 12 de marco na USP em Ribeirao

P「eto, que reuniu ce「ca de cem profissionais" A p「ofessora

Evanda Ve「ri Pau=no, uma das coordenadoras da FacuIdade

de Biblioteconomia e Ciencia da lnfo「macao da Fundacao

EscoIa de Sociologia e Po旧ca de Sao Paulo′ falou sobre

a import台ncia do bibIioteca「io pa「a o desenvoIvimento

das Ciencias e das A「tes′ das o「ganizac6es e dos se「es

humanos; OS Pi看a「es do conhecimento e os vaIores eticos"

Santo And庵

A paIest「a　′,De gesto「 da informacao a gesto「 do

conhecimento: um bib=otec鉦o pa「a o admi「avel mundo

novo da gIoba=zacao′′ foi minist「ada na Facuidade de

Biblioteconomia das FacuIdades Integ「adas Co「acao

de 」esus, em Santo Andre, em 12 de marco, Ce「ca de

80 p「ofissionais e estudantes estive「am p「esentes na

Paiest「a da p「ofa" Ma「ia das Merces P" Ap6stoIo′ que

ap「esentou os conceitos e temas reIacionados a Gestao

do Conhecimento, dando釦fase a pratica p「ofissionaI

e as ac6es e necessidades das empresas em sobreviver

num mundo gIobaiizado" No ambiente da gestao do

conhecimento, a atuaCaO do b剛otec鉦o e de ext「ema

impo「tancia・ ′,Mas este p「ofissionai deve redefini「 seus

Objetivos, aSSumir uma nova postura, desenvoIve「 novas

hab掴dades e compet釦cias, e investi「 em educacao

COntinuada’’, ale「tou a p「ofesso「a.

M心筋ね

O Departamento de Ci釦cia da Info「macao, da FacuIdade

de FiIosofia e Ci釦cias da Unesp, PrOmOVeu a COnfe「釦cia

而ormacao social como neg6cio′’, ministrada po「 Regina

Fazioli′ nO anfiteat「o do campus unive「sit鉦o dia 13 de

ma「〔〇〇

〇 bib看iotecario p「ecisa esta子atento aos novos pa「adigmas・

Precisamos da「 mais impo「t台n⊂ia ao acesso a informacao,

em vez de simpIesmente ao ace「vo; e Obte「 a info「macao

de maneira rapida, eXata e eficiente′′′ disse Fazio= -

coo「denado「a da Biblioteca Vi「tuai do Govemo do Estado

de Sao Paulo e da RedeCiAPP- Rede de Integ「acao dos

Cent「os de lnformacao da Administ「acao Pdb=ca Pauiista

- Estado de Sao Pau看o,

5盲o筒〃bs
′’1nfo「macao na contempo「aneidade: PO「 um nOVO

PrOfissionaI bib=oteca「io′′ foi o tema da paiest「a oco「「ida no

anfiteat「o Bento Prado」心nior dia 14 de ma「co, O「ganizada

peIo CRB-8 em parce「ia com a BibIioteca Comunitaria da

Universidade Federal de Sao Ca「Ios (UFSCar).

Docente e pesquisadora na ECA/USP coo「denado「a

academica do Coiabo「at6「io de infoeducacao e

coo「denado「a cientffica da Estacao Mem6「ia, a P「Ofessora

dra, lvete Pie「uccini t「atou das relac6es entre os quadros

sociocu看tu「ais da lnfo「macao na contempo「aneidade e os

novos pe「fis do bib=oteca「io" E ainda fez uma reflexao

SObre a expIosao info「macionai buscando apresenta「 e

discuti「 e!ementos essenciais na formacao e atuacao do

P「OfissionaI da info「macao・

lねp e加硫ga

O =I Encontro de BibIiotecarios da Regiao de Sorocaba,

「eaIizado dia lO de ab「iI em ltapetininga, 「euniu

rep「esentantes de 50 organizac6es de toda a reg-aO

Sudoeste do Estado de Sao Paulo. P「omovido pelas

Facuidades Integ「adas de Itapetininga-FKB em pa「ceria

com o cRB-8, O eVentO, de natureza academico-Cien珊ca,

teve como tema central a ′’lnclusao em suas diversas

formas′’,

As paIestras foram ministradas peia coordenado「a tecnica

do Senai de看tu, DamaresO「iandin Boni (lncIusaode PCD’s

no mercado de t「abalho)′ PeIa p「ofa. D「a. Maria Heiena

lbledo Costa Bar「os - iivre-docente em Disseminacao da

lnformacao/Unesp (Info「macao, incIusao e cidadania) e

PeIo prof・ Andre Lu丁s On6「io Coneglian, meStre em Ciencia

da lnfo「macao/Unesp (A lncIusao do usu鉦o surdo em

unidades info「macionais). A bibIiotecaria Michela l「is SiIva′

das FacuIdades lnteg「adas de Itapetininga-FKB, afi「mou: ’′a

「eceptividade foi caIorosa e du「ante o debate houve uma

forte sintonia’’, O evento foi noticiado pela imp「ensa locaI二

」O「nais FoIha de Itapetininga, O Exp「esso, de Capao Bonito,

Regiao On-Line, e radio T「ansame「ica"

CらCon dd

O ultimo evento em comemoracao ao Dia do Biblioteca「io

de 2008 oco「「eu em Caconde, em 25 de ab「ii, e reuniu

quase 200 pessoas no Espaco Cultura看Ranie「i Mazz帖

A bibIioteca「ia Mariza Nogueira Sorce conta que vieram

P「Ofissionais de dive「sas cidades: de Sao 」oao da Boa

Vista, da Fundacao Educa⊂ionai Otgivio Bastos, de Sao

」ose do Rio Pardo, das FacuIdades EucIides da Cunha,

de Divino獲andia, e de TapI「atiba. ’’丁odos estavam muito

inte「essados, Principalmente os estudantes’’.

E看izabeth F「anco Biondo, direto「a do Departamento de

BibIiotecas da Sec「eta「ia de CuItu「a e Tu「ismo da Prefeitu「a

MunicipaI de Ba「ue「i, e uma das ganhadoras do P「emio

Lau「a Russo em 2007′ faiou sob「e ’’Bib=oteca e c「iatividade

= desenvoIvimento e inovacao reglOna看’’, e Rui Santo,

engenheiro s釦io「 inte「nacional e professo「 de criatividade

MBA/PECE/USP - Gestao e Engenha「ia de P「oduto, SOb「e

’′Cultu「a e Educacao = CreSCimento regiOnal’’,
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tecnologia da informação”. O professor falou sobre as

responsabilidades que osbibliotecários devem assumir na

direção de uma biblioteca, a elaboração de projetos para

captação de recursos e o desenvolvimento de produtos e

serviços, utilizando as novas tecnologias.

Ribeirão Preto

“Educando para a sociedade da informação” foi o tema

da palestra realizada dia 12 de março na USP em Ribeirão

Preto, que reuniu cerca de cem profissionais. A professora

Evanda Verri Paulino, uma das coordenadoras da Faculdade

de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação

Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falou sobre

a importância do bibliotecário para o desenvolvimento

das Ciências e das Artes, das organizações e dos seres

humanos; os pilares do conhecimento e os valores éticos.

Santo André

A palestra “De gestor da informação a gestor do

conhecimento: um bibliotecário para o admirável mundo

novo da globalização” foi ministrada na Faculdade de

Biblioteconomia das Faculdades Integradas Coração

de Jesus, em Santo André, em 12 de março. Cerca de

80 profissionais e estudantes estiveram presentes na

palestra da profa. Maria das Mercês P. Apóstolo, que

apresentou os conceitos e temas relacionados à Gestão

do Conhecimento, dando ênfase à prática profissional

e às ações e necessidades das empresas em sobreviver

num mundo globalizado. No ambiente da gestão do

conhecimento, a atuação do bibliotecário é de extrema

importância. “Mas este profissional deve redefinir seus

objetivos, assumir uma nova postura, desenvolver novas

habilidades e competências, e investir em educação

continuada”, alertou a professora.

Marília

O Departamento de Ciência da Informação, da Faculdade

de Filosofia e Ciências da Unesp, promoveu a conferência

“Informação social como negócio”, ministrada por Regina

Fazioli, no anfiteatro do campus universitário dia 13 de

março.

O bibliotecário precisa estar atento aos novos paradigmas.

“Precisamos dar mais importância ao acesso à informação,

em vez de simplesmente ao acervo; e obter a informação

de maneira rápida, exata e eficiente”, disse Fazioli —

coordenadora da Biblioteca Virtual do Governo do Estado

de São Paulo e da RedeCIAPP — Rede de Integração dos

Centros de Informação da Administração Pública Paulista

— Estado de São Paulo.

São Carlos

“Informação na contemporaneidade: por um novo

profissional bibliotecário” foi o tema da palestra ocorrida no

anfiteatro Bento Prado Júnior dia 14 de março, organizada

pelo CRB-8 em parceria com a Biblioteca Comunitária da

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Docente e pesquisadora na ECA/USP, coordenadora

acadêmica do Colaboratório de Infoeducação e

coordenadora científica da Estação Memória, a professora

dra. Ivete Pieruccini tratou das relações entre os quadros

socioculturais da Informação na contemporaneidade e os

novos perfis do bibliotecário. E ainda fez uma reflexão

sobre a explosão informacional buscando apresentar e

discutir elementos essenciais na formação e atuação do

profissional da informação.

Itapetininga

O Ill Encontro de Bibliotecários da Região de Sorocaba,

realizado dia 10 de abril em Itapetininga, reuniu

representantes de 50 organizações de toda a região

Sudoeste do Estado de São Paulo. Promovido pelas

Faculdades Integradas de Itapetininga-FKB em parceria

com o CRB-8, o evento, de natureza acadêmico-científica,

teve como tema central a “Inclusão em suas diversas

formas”.

As palestras foram ministradas pela coordenadora técnica

do Senai de Itu, Damares Orlandin Boni (Inclusão de PCD's

no mercado de trabalho), pela prof?. Dra. Maria Helena

Toledo Costa Barros — livre-docente em Disseminação da

Informação/Unesp (Informação, inclusão e cidadania) e

pelo prof. André Luís Onório Coneglian, mestre em Ciência

da Informação/Unesp (A Inclusão do usuário surdo em

unidades informacionais). A bibliotecária Michela Iris Silva,

das Faculdades Integradas de Itapetininga-FKB, afirmou: “a

receptividade foi calorosa e durante o debate houve uma

forte sintonia”. O evento foi noticiado pela imprensa local:

jornais Folha de Itapetininga, O Expresso, de Capão Bonito,

Região On-Line, e rádio Transamérica.

Caconde

O último evento em comemoração ao Dia do Bibliotecário

de 2008 ocorreu em Caconde, em 25 de abril, e reuniu

quase 200 pessoas no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli.

A bibliotecária Mariza Nogueira Sorce conta que vieram

profissionais de diversas cidades: de São João da Boa

Vista, da Fundação Educacional Otávio Bastos, de São

José do Rio Pardo, das Faculdades Euclides da Cunha,

de Divinolândia, e de Tapiratiba. “Todos estavam muito

interessados, principalmente os estudantes”.

Elizabeth Franco Biondo, diretora do Departamento de

Bibliotecas da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura

Municipal de Barueri, e uma das ganhadoras do Prêmio

Laura Russo em 2007, falou sobre “Biblioteca e criatividade

= desenvolvimento e inovação regional”, e Rui Santo,

engenheiro sêniorinternacional e professor de criatividade

MBA/PECE/USP — Gestão e Engenharia de Produto, sobre

“Cultura e Educação = crescimento regional”.
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tecnologia da informação”. O professor falou sobre as

responsabilidades que osbibliotecários devem assumir na

direção de uma biblioteca, a elaboração de projetos para

captação de recursos e o desenvolvimento de produtos e

serviços, utilizando as novas tecnologias.

Ribeirão Preto

“Educando para a sociedade da informação” foi o tema

da palestra realizada dia 12 de março na USP em Ribeirão

Preto, que reuniu cerca de cem profissionais. A professora

Evanda Verri Paulino, uma das coordenadoras da Faculdade

de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação

Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falou sobre

a importância do bibliotecário para o desenvolvimento

das Ciências e das Artes, das organizações e dos seres

humanos; os pilares do conhecimento e os valores éticos.

Santo André

A palestra “De gestor da informação a gestor do

conhecimento: um bibliotecário para o admirável mundo

novo da globalização” foi ministrada na Faculdade de

Biblioteconomia das Faculdades Integradas Coração

de Jesus, em Santo André, em 12 de março. Cerca de

80 profissionais e estudantes estiveram presentes na

palestra da profa. Maria das Mercês P. Apóstolo, que

apresentou os conceitos e temas relacionados à Gestão

do Conhecimento, dando ênfase à prática profissional

e às ações e necessidades das empresas em sobreviver

num mundo globalizado. No ambiente da gestão do

conhecimento, a atuação do bibliotecário é de extrema

importância. “Mas este profissional deve redefinir seus

objetivos, assumir uma nova postura, desenvolver novas

habilidades e competências, e investir em educação

continuada”, alertou a professora.

Marília

O Departamento de Ciência da Informação, da Faculdade

de Filosofia e Ciências da Unesp, promoveu a conferência

“Informação social como negócio”, ministrada por Regina

Fazioli, no anfiteatro do campus universitário dia 13 de

março.

O bibliotecário precisa estar atento aos novos paradigmas.

“Precisamos dar mais importância ao acesso à informação,

em vez de simplesmente ao acervo; e obter a informação

de maneira rápida, exata e eficiente”, disse Fazioli —

coordenadora da Biblioteca Virtual do Governo do Estado

de São Paulo e da RedeCIAPP — Rede de Integração dos

Centros de Informação da Administração Pública Paulista

— Estado de São Paulo.

São Carlos

“Informação na contemporaneidade: por um novo

profissional bibliotecário” foi o tema da palestra ocorrida no

anfiteatro Bento Prado Júnior dia 14 de março, organizada

pelo CRB-8 em parceria com a Biblioteca Comunitária da

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Docente e pesquisadora na ECA/USP, coordenadora

acadêmica do Colaboratório de Infoeducação e

coordenadora científica da Estação Memória, a professora

dra. Ivete Pieruccini tratou das relações entre os quadros

socioculturais da Informação na contemporaneidade e os

novos perfis do bibliotecário. E ainda fez uma reflexão

sobre a explosão informacional buscando apresentar e

discutir elementos essenciais na formação e atuação do

profissional da informação.

Itapetininga

O Ill Encontro de Bibliotecários da Região de Sorocaba,

realizado dia 10 de abril em Itapetininga, reuniu

representantes de 50 organizações de toda a região

Sudoeste do Estado de São Paulo. Promovido pelas

Faculdades Integradas de Itapetininga-FKB em parceria

com o CRB-8, o evento, de natureza acadêmico-científica,

teve como tema central a “Inclusão em suas diversas

formas”.

As palestras foram ministradas pela coordenadora técnica

do Senai de Itu, Damares Orlandin Boni (Inclusão de PCD's

no mercado de trabalho), pela prof?. Dra. Maria Helena

Toledo Costa Barros — livre-docente em Disseminação da

Informação/Unesp (Informação, inclusão e cidadania) e

pelo prof. André Luís Onório Coneglian, mestre em Ciência

da Informação/Unesp (A Inclusão do usuário surdo em

unidades informacionais). A bibliotecária Michela Iris Silva,

das Faculdades Integradas de Itapetininga-FKB, afirmou: “a

receptividade foi calorosa e durante o debate houve uma

forte sintonia”. O evento foi noticiado pela imprensa local:

jornais Folha de Itapetininga, O Expresso, de Capão Bonito,

Região On-Line, e rádio Transamérica.

Caconde

O último evento em comemoração ao Dia do Bibliotecário

de 2008 ocorreu em Caconde, em 25 de abril, e reuniu

quase 200 pessoas no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli.

A bibliotecária Mariza Nogueira Sorce conta que vieram

profissionais de diversas cidades: de São João da Boa

Vista, da Fundação Educacional Otávio Bastos, de São

José do Rio Pardo, das Faculdades Euclides da Cunha,

de Divinolândia, e de Tapiratiba. “Todos estavam muito

interessados, principalmente os estudantes”.

Elizabeth Franco Biondo, diretora do Departamento de

Bibliotecas da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura

Municipal de Barueri, e uma das ganhadoras do Prêmio

Laura Russo em 2007, falou sobre “Biblioteca e criatividade

= desenvolvimento e inovação regional”, e Rui Santo,

engenheiro sêniorinternacional e professor de criatividade

MBA/PECE/USP — Gestão e Engenharia de Produto, sobre

“Cultura e Educação = crescimento regional”.
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Aos 62 ano5, Regma Be肌着ZZO vive um 6捌肋o momento

(le sua bem suce伽canで而樹

筋mpr訪ouve um equ脇ho e加ro as meu5

碗omo朋: 5e痢e o pm触60.〃

Os contos e as hist6rias de

fada habitavam os sonhos

de Regina C釦a Baptista

Be=uzzo, meSmO anteS de

ap「ende「 a Ie「 e esc「ever.

Ainda em Santos, Cidade

Onde nasceu, ela ganhou

de seus paIS aS Obras de

Montei「o Lobato, que

CO「Oa「am Sua PaIXaO PeIos

=v「os, ’’Na juventude′ nOS

anos 60, naO tive ddvidas

em optar por fazer o

Cu「SO de Biblioteconomia

e continua「 a pe「co「「e「 a

璃

蜜
亀

瑠

璃

璃

藷
滴

圏

㊨

trajet6「ia de amor aos livros e do gosto peIa Ieitu「a’’.

Fo「mada na EscoIa de BibIioteconomia e Documentacao

de Sao Carlos, Regina dava inido a uma longa 」Omada

academica, PaSSando peio Di「eito′ meSt「ado e douto「ado

em Ci釦cias da Comunicacao (ECA-USP) e p6s-douto「ado

em Educacao Escolar (Unesp-Ara「aqua「a), Esse pe「curso

de ap「endizado permitiu-1he exe「ce「 v鉦as func6es:

bibiiotecaria, geStO「a, COnSulto「a e assesso「a de sistemas

de info「macao, docente em cursos superio「es de dive「sas

areas e editora de publicac6es cien師cas, ent「e Out「aS,

Du「ante 28 anos atuou na Facuidade de OdontoIogia de

Bau「u (USP), Onde c「iou e gerenciou um servico de apoio

a pesquISa Odontoi6gica e impIementou um p「og「ama

de educacao de usuarios, O qual foi credenciado junto

aos cu「sos de p6s-graduacao Iato e st「icto sensu, Ap6s

g「adua「-Se, lecionou na mesma escoIa em que se forma「a

assumindo as discip=nas de Referencia e de Selecao e

Aquisi詩o em B剛otecas. Ap6s aiguns anos, aSSumiu, nO

CamPuS de Ma「帥a da Unesp, aS disc申‖nas de Refe「釦cia-

e de Estudos de Usuarios po「 27 anos, Tambem foi

responsavel por discipiinas de Plane」amentO Bib=otec鉦o

e Gestao de Pessoas e de Compet釦cias em Se「vicos de

Info「macao, ent「e Out「aS,

7さo南e p庵両輪

Gracas a sua ampIa expe「i釦cia, que aliava sempre a teo「ia

a p「atica, Regina recebeu muitos convites para pa「ticipar

de comiss6es editoriais de revistas cien師cas e de p「ojetos

de capacitacao profissional, Ao final da decada de 90,

atuou como di「eto「a de prQjetos de recu「sos humanos e de

qua=dadetotaI em uma emp「esa de consuIto「ia e assesso「ia,
’’丁ive a opo「tunidade de vivencia「 out「as fo「mas de atuacao

muito enrIqueCedo「as’’. No而cio do novo milenio, um

novo desafio二foi pr6-reitora academica na Universidade do

Sag「ado Co「acao de Bauru po「 aproximadamente seis anos.

Desde 1976, mO「a em Bauru, Onde hoje e docente nos

P「Og「amaS de p6s-graduacao em Comunicacao e em TV

Digital na Faculdade de A「quitetu「a, Artes e Comunicacao-

Unesp. ’’Vivo um 6timo momento de minha ca「「eira’′,

afirma, Aiem disso, COntinua coiabo「andocom o movimento

associativo二na Federacao BrasiIei「a de Associac6es de

Bib=oteca「ios, Cientistas da lnformacao e Instituic6es

(FEBAB) e editora da Revista B「asiIei「a de BibIioteconomia

e Documentacao e coordenadora do G「upo de lnfo「mation

Lite「acy (Compet釦cia em Informacao), e membro atuante

junto ao Comite da lnte「nationai Federation of Lib「a「y

Associations and institutions (IFLA),

Medねdbr e edu⊂adorくねcuIturaくね

加わma錆o

Fascinada pelas mudancas tecno16gicas, ainda nos anos 60,

eIa aprendeu a Iinguagem Fo「t「an, PO「em SOmente aP6s

duas d6cadas, COnSeguiu que um PC fosse insta看ado na

B剛oteca da FOB-USP, ’’Fo「am muitos anos de sonhos e,

quando estavamos com uma exceiente rede automatizada,

me aposentei. Posso dize「, entaO, que naO Senti muito o

gosto da inovacao, maS naO desisti‥ COmPrei meu p「-mel「O

COmPutado「 em 1998 e fiz um cu「so aos domingos,

durante um ano e meio, Pa「a me atuaIiza「 em reiacao ds

tecnoIogias e suas convergencias′’.

F「ente ao novo cen鉦o desenhado peias TecnoIogias da

informacao e da Comunicacao, O b剛otec鉦o ganha um

novo pe「fil: ’’se neste secuIo o conhecimento e o dife「enciaI,

O bibIiotec鉦o precisa usar cada vez mais a capacidade

Criativa pa「a inova「, descob「i「 novas soIu〔6es e gera「 ideias.

EIe necessita esta「 atento a compet釦cias que envoIvem‥

ap「endizado ao Iongo da vida′ fIexib帖zacao, 「edes de

reIacionamento, 「eSPOStaS em temPO eX(guo, geStaO da

COmPIexidade e dive「sidade, COnhecimento e dom面o de

tecnoIogias de informacao e comun-CaCaO, eXPerimentacao

e exp看o「acao, 「eSPOnSabiiidade sociaI e etica’’,

Para Regina, O biblioteca「io e um gesto「 da info「macao

e das bases do conhecimento universa上um mediador e

educado「 da cuitura da informacao, COntribuindo com o

COnhecimento necessa「io a inovacao e desenvoivimento

SuStentaVeI" ’’Precisamos iuta「 po「 ideais que pe「mitam

ao bibIioteca「io ser reconhecido como sujeito hist6rico e

ato「 sociaI′′,

Na opiniao dela, a geStaOatuaI do CRB-8 ’’tem imp「imido

um teo「 emp「eendedo「 as ac6es reaIizadas e tem sido

muito p「esente na comunidade, Sendo essa uma conduta

bastante desejavei para nossos anseios de visib出dade,

SeguranCa e VaIo「izacao′’, Um diferenciaI dessas ac6es,

anaIisa, e a eXist釦cia de canais de comunicacao direta e

atuaIizada como o ’’BOB NEWS’′ e o ’’Bo看etim lnformativo’′,

OS quais deixam transpa「ecer a exist釦cia de uma poIftica

de comunicacao adequada,

Das muitas re訓zac6es e conquistas, Regina destaca a que

foi a mais importante de sua vida‥ ′′Conheci meu esposo

na bibIioteca, de Bari「i, em 1968′ Onde elefoi o p「Imel「O

a se cadast「a「・ Assim, SemP「e houve um equ冊brio entre

meus dois amores: Se「gio e a profissao.’’
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Aos 62 anos, Regina Belluzzo vive um ótimo momento
de sua bem sucedida carreira

Os contos e as histórias de

fada habitavam os sonhos

de Regina Célia Baptista

Belluzzo, mesmo antes de

aprender a ler e escrever.

Ainda em Santos, cidade

onde nasceu, ela ganhou

de seus pais as obras de

Monteiro Lobato, que

coroaram sua paixão pelos

livros. “Na juventude, nos

anos 60, não tive dúvidas

em optar por fazer o

curso de Biblioteconomia

e continuar a percorrer a

trajetória de amoraoslivros e do gosto pela leitura”.

“Sempre houve um equilíbrio entre os meus
dois amores: Sergio e a profissão.”

Formada na Escola de Biblioteconomia e Documentação

de São Carlos, Regina dava início a uma longa jornada

acadêmica, passando pelo Direito, mestrado e doutorado

em Ciências da Comunicação (ECA-USP) e pós-doutorado

em Educação Escolar (Unesp-Araraquara). Esse percurso

de aprendizado permitiu-lhe exercer várias funções:

bibliotecária, gestora, consultora e assessora de sistemas

de informação, docente em cursos superiores de diversas

áreas e editora de publicações científicas, entre outras.

Durante 28 anos atuou na Faculdade de Odontologia de

Bauru (USP), onde criou e gerenciou um serviço de apoio

à pesquisa odontológica e implementou um programa

de educação de usuários, o qual foi credenciado junto

aos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Após

graduar-se, lecionou na mesma escola em que se formara

assumindo as disciplinas de Referência e de Seleção e

Aquisição em Bibliotecas. Após alguns anos, assumiu, no

campus de Marília da Unesp, as disciplinas de Referência

e de Estudos de Usuários por 27 anos. Também foi

responsável por disciplinas de Planejamento Bibliotecário

e Gestão de Pessoas e de Competências em Serviços de

Informação, entre outras.

Teoria e prática

Graças à sua ampla experiência, que aliava sempre a teoria

à prática, Regina recebeu muitos convites para participar

de comissões editoriais de revistascientíficas e de projetos

de capacitação profissional. Ao final da década de 90,

atuou comodiretora de projetos de recursos humanose de

qualidade total em uma empresa de consultoria e assessoria.

“Tive a oportunidade de vivenciar outras formas de atuação

muito enriquecedoras”. No início do novo milênio, um

novo desafio: foi pró-reitora acadêmica na Universidade do

Sagrado Coração de Bauru por aproximadamente seis anos.

Desde 1976, mora em Bauru, onde hoje é docente nos

programas de pós-graduação em Comunicação e em TV

Digital na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação-

Unesp. “Vivo um ótimo momento de minha carreira”,

afirma. Além disso, continua colaborando com o movimento

associativo: na Federação Brasileira de Associações de

Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições

(FEBAB) é editora da Revista Brasileira de Biblioteconomia

e Documentação e coordenadora do GrupodeInformation

Literacy (Competência em Informação), e membro atuante

junto ao Comitê da International Federation of Library

Associations and Institutions (IFLA).

Mediador e educador da cultura da
informação

Fascinada pelas mudanças tecnológicas, ainda nos anos 60,

ela aprendeu a linguagem Fortran, porém somente após

duas décadas, conseguiu que um PC fosse instalado na

Biblioteca da FOB-USP. “Foram muitos anos de sonhos e

quando estávamos com uma excelente rede automatizada

me aposentei. Posso dizer, então, que não senti muito o

gosto da inovação, mas não desisti: comprei meu primeiro

computador em 1998 e fiz um curso aos domingos

durante um ano e meio, para me atualizar em relação às

tecnologias e suas convergências”.

r

r
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Frente ao novo cenário desenhado pelas Tecnologias da

Informação e da Comunicação, o bibliotecário ganha um

novo perfil: “se neste século o conhecimento é o diferencial,

o bibliotecário precisa usar cada vez mais a capacidade

criativa para inovar, descobrir novas soluçõese gerar idéias.

Ele necessita estar atento a competências que envolvem:

aprendizado ao longo da vida, flexibilização, redes de

relacionamento, respostas em tempo exíguo, gestão da

complexidade e diversidade, conhecimento e domínio de

tecnologias de informação e comunicação, experimentação

e exploração, responsabilidade social e ética”.

Para Regina, o bibliotecário é um gestor da informação

e das bases do conhecimento universal, um mediador e

educador da cultura da informação, contribuindo com o

conhecimento necessário à inovação e desenvolvimento

sustentável. “Precisamos lutar por ideais que permitam

ao bibliotecário ser reconhecido como sujeito histórico e

ator social”.

Na opinião dela, a gestão atual do CRB-8 “tem imprimido

um teor empreendedor às ações realizadas e tem sido

muito presente na comunidade, sendo essa uma conduta

bastante desejável para nossos anseios de visibilidade

segurança e valorização”. Um diferencial dessas ações

analisa, é a existência de canais de comunicação direta e

atualizada como o “BOB NEWS” e o “Boletim Informativo”

os quais deixam transparecer a existência de uma política

de comunicação adequada.

r

r
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Das muitas realizações e conquistas, Regina destaca a que

foi a mais importante de sua vida: “Conheci meu esposo

na biblioteca, de Bariri, em 1968, ondeele foi o primeiro

a se cadastrar. Assim, sempre houve um equilíbrio entre

meus dois amores: Sergio e a profissão.”

  



F6num mtemacfonal sobre Bめhotecas E±cofaI℃S e

4O Sem血5hb Bめtotecas E5cofares: e坤aCO (le agao peくねgog/ca

Das FTe回a蜜es entre po圃⊂aS e praticas

O F6rum lnte「nacionaI sob「e Bib=otecas Es⊂OIares e o iV Semina「io Bib=otecas EscoIa「es se reaIizarao nos dias 21 e

22 de outubro, na Facuidade Suma「e, na Cidade de Sao Pauio○ ○s eventos estao sendo o「ganizados e sao iniciativas

do Conselho RegionaI de B剛oteconomia-8a Regiao e da lntemationa! Association of Schooi Lib「arianship, que irao

reuni「 profissionais′ eSPeCiaiistas, PrOfesso「es e gesto「es pdb=cos (nacionais e est「angei「os), Pa「a refIeti「 sobre a

atual situacao das bib=otecas escolares no BrasiI e cont「ibui「 com propostas conc「etas e indispensaveis a sua efetiva

insercao no cena「io educacional b「asiieiro, A料m, O P「Ograma P「etende a「ticu!ar p「eocupac6es com釦fase no carate「

e especificidade da bib=oteca escola「 na contempo「aneidade, bem como quest6es mais ampIas, =gadas as po旧cas

P心blicas para a drea′ tantO nO ambito nacionaI como inte「naciona上

21 OuTUBRO

8hOO as 8h30: WeIcome Coffee.

8h30 as 9hOO: Sessao de Abertu「a peIa presidente do CRB-8,

Regina C釦de Sousa,

9hOOas lOh30: O MANiFES丁O EAS DIRE丁RiZES DA IFLA/UNESCO

PARA A BiBLIO丁ECA ESCOLAR. Participacao de LesIey Fa「me「

(EUA)′ Eiizabet Ramos de Carvaiho (IFLA-LAC) e Nemora ArIindo

Rodrigues, P「eSidente do CFB (apresentacao do projeto Rede de

看nfo「macao pa「a o Ensino Publico),

10h30 as 12hOO: A BIBLIO丁ECA ESCOLAR SOB A VISÅo DO

PEDAGOGO E DO DiRE丁OR DA ESCOLA, Pa「ticipacao de Santo

Siqueira (EE. Casemiro Pedro Leite鵜Cotia), Vanderiey Pinheiro

Bispo (EscoIa deAp看icacao- USP) e Enisete Maiaquias (SES」 Rede

de Bibiiotecas EscoIares),

1I2hOO: Aimoco no iocaI

13h30 as 14hOO: Venda de iivros, SOftwares e equlPamentOS.

114hOO as 15h30: O IMPAC丁O SOCIA」 DAS POLiTICAS DE GESTÅo

E A MEDIACÅo DA iNFORMACÅo NAS BiBLIO丁ECAS ESCOLARES

DO BRASIL E DO EXTERiOR, Participacao de Maria 」ose Vitorino

(PortugaI), Bemadete S. Campeiio (UFMG) e Max ButIen (F「anca),

a confirmar,

15h30 as 17hOO: TEORIAS PEDAGOGICAS QUE MARCAM A

BIBLIO丁ECA, Participacao de Ana Pau看a Cab「al (Colegio Santana

臆Sao PauIo) e Regina C訓a Be看iuzzo (Univ, Sagrado Co「acao -

Bau「u),

22 OUTUBRO

8hOO as 8h30: WeIcome Coffee.

8h30 as 9hOO: Sessao Comemo「ativa do Dia lnte「nacional da

Biblioteca EscoIar, Participacao de Regina C釦de Sousa (CRB-8)

e Katha「ina Berg (iASL).

9hOO as lOh30: BIBLIOTECAS ALTERNA丁IVAS COMO ESPACO

iNFOMAC10NAL PARA ESTUDANTES, Participacao de Rosana TdIes

(Real Parque) e SoIange Rodrigues AIberto (Pa「ais6polis).

1畑亜30 as 12hOO: TECNOLOGiAS QUE MARCAM A BiBLIOTECA,

Participacao de Lesiey Farmer (EUA) e Ma「ina Racy (Fo=ett

inte「national),

12蘭OO: AImo〔0 nO ioca1

1鍋30 as 14hOO: Venda de liv「os, SOftwares e equlPamentOS.

14hOO as 15h30: PRO」E丁OS E PROGRAMAS GOVERNAMEN丁AIS

PARAAÅREA INFORMACiONAL ESCOLAR, Pa「ticjpacao do MEC (a

COnfirma「), Sec「etaria EstaduaI da Educacao (a confirma「), Maria

Dalva Cabrai Francischetti (P「ojeto REBl/ Sao Be「na「do do Campo) e

Edmir Pe「rotti (ECA/USP/Projeto REB看- Sao Bernardo do Campo).

16hOO as舶用00: O BiBLIO丁ECÅRlO COMO EDUCADOR: MELHORES

PRÅ丁ICAS, Participacao de Roseiy Venancio Ped「oso (Coiegio

Dante Aiighieri - Sao Pauio), SueIi Bo「tolin (UEL) e Lucimara S.

Leite Machado (Colegio Mackenzie - Sao PauIo),

17h3⑱: Sessao de Ence「ramento. BiBLIO丁ECA ESCOLAR: DAS

RELACOES EN丁RE PRÅ丁ICAS E POLfTICAS, Pa「ticipacao de lvete

Pie「uccini (ECA/USP).
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Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e

4º Seminário Bibliotecas Escolares: espaço de ação pedagógica
Das relações entre políticas e práticas

O Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e o IV Seminário Bibliotecas Escolares se realizarão nos dias 21 e

22 de outubro, na Faculdade Sumaré, na cidade de São Paulo. Os eventos estão sendo organizadose são iniciativas

do Conselho Regional de Biblioteconomia-8º Região e da International Association of School Librarianship, que irão

reunir profissionais, especialistas, professores e gestores públicos (nacionais e estrangeiros), para refletir sobre a

atual situação das bibliotecas escolares no Brasil e contribuir com propostas concretas e indispensáveis à sua efetiva

inserção no cenário educacional brasileiro. Assim, o programa pretende articular preocupações com ênfase no caráter

e especificidade da biblioteca escolar na contemporaneidade, bem como questões mais amplas,ligadas às políticas

públicas para a área, tanto no âmbito nacional comointernacional.

 

21 OUTUBRO

8h00 às 8h30: Welcome Coffee.

8h30 às 9h00: Sessão de Abertura pela presidente do CRB-8,
Regina Céli de Sousa.

9h00 às 10h30: O MANIFESTO E AS DIRETRIZES DA IFLA/UNESCO

PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR. Participação de Lesley Farmer
(EUA), Elizabet Ramos de Carvalho (IFLA-LAC) e Nêmora Arlindo
Rodrigues, presidente do CFB (apresentação do projeto Rede de
Informação para o Ensino Público).

10h30 às 12h00: A BIBLIOTECA ESCOLAR SOB A VISÃO DO

PEDAGOGO E DO DIRETOR DA ESCOLA. Participação de Santo

Siqueira (EE. Casemiro Pedro Leite — Cotia), Vanderley Pinheiro
Bispo (Escola de Aplicação — USP) e Enisete Malaquias (SESI — Rede
de Bibliotecas Escolares).

12h00: Almoço nolocal

13h30 às 14h00: venda de livros, softwares e equipamentos.

14h00 às 15h30: O IMPACTO SOCIAL DASPOLÍTICAS DE GESTÃO

E A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

DO BRASIL E DO EXTERIOR. Participação de Maria José Vitorino

(Portugal), Bernadete S. Campello (UFMG) e Max Butlen (França),

a confirmar.

15h30 às 17h00: TEORIAS PEDAGÓGICAS QUE MARCAM A

BIBLIOTECA. Participação de Ana Paula Cabral (Colégio Santana
— São Paulo) e Regina Célia Belluzzo (Univ. Sagrado Coração —

Bauru).

22 OUTUBRO

8h00 às 8h30: Welcome Coffee.

8h30 às 9h00: Sessão Comemorativa do Dia Internacional da

Biblioteca Escolar. Participação de Regina Céli de Sousa (CRB-8)

e Katharina Berg (IASL).

9h00 às 10h30: BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS COMO ESPAÇO

INFOMACIONALPARA ESTUDANTES. Participação de Rosana Telles

(Real Parque) e Solange Rodrigues Alberto (Paraisópolis).

10h30 às 12h00: TECNOLOGIAS QUE MARCAM BIBLIOTECA.

Participação de Lesley Farmer (EUA) e Marina Racy (Follett
International).

12h00: Almoço nolocal

13h30 às 14h00: venda de livros, softwares e equipamentos.

14h00 às 15h30: PROJETOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

PARA A ÁREA INFORMACIONALESCOLAR. Participação do MEC(a

confirmar), Secretaria Estadual da Educação (a confirmar), Maria

Dalva Cabral Francischetti (Projeto REBI/ São Bernardo do Campo) e
Edmir Perrotti (ECA/USP/Projeto REBI — São Bernardo do Campo).

16h00 às 17h00: O BIBLIOTECÁRIO COMO EDUCADOR: MELHORES

PRÁTICAS. Participação de Rosely Venâncio Pedroso (Colégio
Dante Alighieri — São Paulo), Sueli Bortolin (UEL) e Lucimara S.
Leite Machado (Colégio Mackenzie — São Paulo).

17h30: Sessão de Encerramento. BIBLIOTECA ESCOLAR: DAS

RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS E POLÍTICAS. Participação de Ivete

Pieruccini (ECA/USP).

Mais informações: tel. (11) 5082-1404 ou crb80crb8.org.br

VIll PRÉMIO BIBLIOTECONOMIA PAULISTA LAURA RUSSO

O tema da oitava edição do Prêmio Paulista

Laura Russo é “Biblioteca escolar: singular no

presente, plural no futuro” e foi escolhido em

função da importância das bibliotecas escolares

e dos bibliotecários para a formaçãode leitores.

Assim, o CRB-8 enfatiza as diretrizes do Manifesto

IFLA/UNESCO: “A biblioteca escolar é essencial

a qualquer estratégia, a longo prazo, nos

domínios da literacia, educação, informação e

desenvolvimento econômico, social e cultural.”

O Prêmio Laura Russo presta homenagem à

pioneira no exercício da profissão, Laura Garcia

Moreno Russo, que foi a primeira presidente do

Conselho Federal de Biblioteconomia em 1966.

Serão premiadas as categorias: profissional e

trabalhos acadêmicos.

Ostrabalhos estão sendo avaliados pela Comissão

de Avaliação, formada por Lucia Neíza Pereira da

Silva, Maria Antonia Gaviolli Mendes Botelho, Maria

das Mercês Pereira Apóstolo (prof. da FESP/SP),

Claudia Regina de Freitas (pedagoga e professora)

e Claudia Melissa Anunciato (aluna da FESP/SP).

Serão concedidos troféus e/ou menções honrosas

aos profissionais, grupos ou instituições que

obtiveram destaque nos trabalhos apresentados,

inscritos ou indicados, a critério da Comissão de

Avaliação. A data e o local da cerimônia serão

divulgados oportunamente.   Oj
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劉艶の輔籍の胃酸i篤醍醸愚
葺㊤鵬㊥桐の苧程舘e穏閥e説桑調の鳴簿の飛鏑軒轟徳
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Vaん正己a軒oわbめ〃bね庵hb

A 14a gestao do ConseIho FederaI de Biblioteconomia

(CFB), P「eSidida por Nemora Rod「igues, tem atuado para

Sistematizar as ac6es da entidade e de seus 15 Conselhos

Regionais (CRBs〉, OS quais rep「esentam cerca de 30 mii

PrOfissionais em todo o B「asil, ’′Estamos nos est「uturando

Para agi「 de modo bem a「ticuIado, democ「atico, integ「ado

e coeso’′, afirma a presidente do CFB○

○ Projeto Estrutu「ante inciui ac6es que envoIvem a c「iacto

da identidade do Sistema CFB/CRBs, a eiabo「acao de

Piane」amentO eSt「ategico e a implantacao do cadastro

nacionai, PrOPO「Cionando uma identificacao e visib出dade

maio「 dos p「ofissionais′ COm O Objetivo de tambem fomece「

dados estatisticos que orientem e auxiIiem as dive「sas

esfe「as do pode「 na definicao de po旧cas pdblicas" A

fac出dade tanto na comunicacao como no processamento

Se「a um dos aspectos mais reievantes.

Das dltimas p「ovid釦cias, tambem se destacam a criacao

doconselho espec笛co pa「a o Rio G「ande do Nortee para

a Para他a, a COmP「a da sede do conseiho do Cea「a e a

COnt「ataCaO de assesso「ia de comunicacao para o CFB"

Aiem de representa「 27% da categoria nacionaI e pe「tence「

ao Estado que mais possui cu「sos de formacao, O CRB-8

tem cont「ibuido em todas as iniciativas em que e soIicitado

e agido de maneira p「6-ativa" Para citar um exempIo‥ O

P「Qjeto eiabo「ado peIa Comissao de Educacao e B剛otecas

Escola「es do CRB-8 foi ut出zado como modelo pa「a o

P「Ojeto mob冊zado「 do sistema CFB/CRBs com o tema
′′Bib獲ioteca EscoIa「: COnSt「uCaO de uma rede de info「macao

Para O enSino pdb=co′’.

Baねngoくね用sca施agao

De acordo com o p居nqamento estra拒gico de 74a ges塘o/

a丑eca楊a臼oきo mote que dire⊂iona muiねS d料ac6es

do CfiB-8, Ao ⊂Umpr/r Seu pape/ com e#c5c居e紺ca, a

⊂bmiss5o de H ca楊ac台o?iud占a forね/e⊂er a re居c5o en打e

O Cbnse/ho e os bib/iote(老hos.

Entre fevereiro e ju佑o de 2008, fo個m rea舷〕dds 240

V応iねs no Esねdo de 55o RauIo. Ap6s a vis/ねdお体cais

para consねねr a situac5o e o envio de o碇ios aos oIgaOS

COmpetenね5, Obf/vemos exito em muitos /oca応。Om

a co/ocac5o de pro丑s5ionaI o resねbe/ecimento de

responsab〃dede, a amp偏c6o no quadro deんncion訪os

e aできcom refomas na5 bib〃otecas.

A匂umas d料bib/iotecas nas quais o (君B-8 interveio:

As5OC居軒o dos Funcion5r/os Pdb/ico5 de 5舌o踏u/o仏fPES劫

preたituras munic所説s de terqueira C台sar de Cbncha/ de

Cb砧, de /t心e de G∋COndejacu/(ねde Mirand6po何Porto

5eguro C居. de 5eguros Gera互⊂O/6gios S5o F庵ncisco

X訪er SanねCaね万na de Sena, Wcente踏//o叫WIワem

Poderosa e Nossa Senhora M応er/c6rd居, em Osascq e

C存cu/o Mi〃ねr de S5o脇u/o; entre OutraS.

Sabemos que aind占h5 muito por fazer p万nc佃a/menね

na 5rea pdb〃ca, Onde s5o vさr居s as prefeituras conねねde5,

que se comprometem a rea存z‘∋r COnCUI均chegam a faz台-

/。, pOr全m pOSねngam a掩o /im応e do prazo /ega/ para a

C.OnVOcaC5o dos aprovados, a/egando fa/ねde veIba ou

rea砿∋軒o do concuI5O apenaS para efeito de cad料でro.

5ao muiねs as di枕u/dades e os desafro5, maS eSSeS nOS

mof/vam para prosseguIr COm fodo empenho e esforco

para fazer va/er ⊂ada庇m da /eg応居c5o. E para amp偏r

nossa atuac5o, COn拓aねmos mals uma bib/iotec訪訪応ca/.

A Cbm応s5o de Hsca楊∋C6o manで6m um cana/ de comunicac5o

aberto e atwo, EScreva-nOS:丑sca舷〕caO@crb8. oIり, br

Mah/ucia Bemardi - CRB 8伍でO4

Coordenado帽de Comdsfo de HscaIjZagfo
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Sistema CFB / CRBs
Conselho Federal de Biblioteconomia

Conselhos Regionais de Biblioteconomia

Integração e planejamento para
valorização do bibliotecário

A 14º gestão do Conselho Federal de Biblioteconomia

(CFB), presidida por Nêmora Rodrigues, tem atuado para

sistematizar as ações da entidade e de seus 15 Conselhos

Regionais (CRBs), os quais representam cerca de 30 mil

profissionais em todo o Brasil. “Estamos nosestruturando

para agir de modo bem articulado, democrático, integrado

e coeso”, afirma a presidente do CFB.

O Projeto Estruturante inclui ações que envolvem a criação

da identidade do Sistema CFB/CRBs, a elaboração de

planejamento estratégico e a implantação do cadastro

nacional, proporcionando uma identificação e visibilidade

maior dosprofissionais, com o objetivo de também fornecer

dados estatísticos que orientem e auxiliem as diversas

esferas do poder na definição de políticas públicas. A

facilidade tanto na comunicação como no processamento

será um dos aspectos mais relevantes.

Das últimas providências, também se destacam a criação

do conselho específico para o Rio Grande do Norte e para

a Paraíba, a compra da sede do conselho do Ceará e a

contratação de assessoria de comunicação para o CFB.

Além de representar 27%da categoria nacional e pertencer

ao Estado que mais possui cursos de formação, o CRB-8

tem contribuído em todasasiniciativas em que é solicitado

e agido de maneira pró-ativa. Para citar um exemplo: o

projeto elaborado pela Comissão de Educaçãoe Bibliotecas

Escolares do CRB-8 foi utilizado como modelo para o

projeto mobilizador do sistema CFB/CRBs com o tema

“Biblioteca Escolar: construção de uma rede de informação

para o ensino público”.

 

O CRB-8 realizará eleições no dia 18 de novembro

para escolher os conselheiros que irão dirigir

a entidade de janeiro de 2009 a dezembro de

2011. Este é um momento importante para você,

bibliotecário, articular-se e montar sua chapa

- as inscrições vão até primeiro de outubro. A

chapa deverá ser formada por 12 candidatos a

membros efetivose seis a suplentes, sendo que

50% deverão ter no mínimo dois anos de efetivo

registro principal no CRB-8.

A Resolução CFB nº 88 (1/08), que regulamenta a

eleição, está disponível no site www.crb8.org.br

A votação acontecerá na capital e o voto por

correspondência será permitido aos residentes

fora da região metropolitana da sede do CRB/8.

O voto é obrigatório e o profissional que deixar

de votar, sem causa justificada, receberá multa 

Balanço da Fiscalização
De acordo com o planejamento estratégico da 14º gestão,

a fiscalização é o mote que direciona muitas das ações

do CRB-8. Ao cumprir seu papel com eficácia e ética, a

Comissão de Fiscalização ajuda a fortalecer a relação entre

o Conselho e os bibliotecários.

Entre fevereiro e julho de 2008, foram realizadas 240

visitas no Estado de São Paulo. Após a visita das fiscais

para constatar a situação e o envio de ofícios aos órgãos

competentes, obtivemos êxito em muitos locais com

a colocação de profissional, o restabelecimento de

responsabilidade, a ampliação no quadro de funcionários

e até com reformas nas bibliotecas.

Algumas das bibliotecas nas quais o CRB-8 interveio:

Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo (AFPESP),

prefeituras municipais de Cerqueira César, de Conchal, de

Cotia, de Itú e de Caconde; Faculdade Mirandópolis; Porto

Seguro Cia. de Seguros Gerais; colégios São Francisco

Xavier, Santa Catarina de Sena, Vicente Pallotti, Virgem

Poderosa e Nossa Senhora Misericórdia, em Osasco, e

Círculo Militar de São Paulo, entre outras.

Sabemos que ainda há muito por fazer, principalmente

na área pública, onde são várias as prefeituras contatadas,

que se comprometem a realizar concurso, chegam a fazê-

lo, porém postergam até o limite do prazo legal para a

convocação dos aprovados, alegando falta de verba ou

realização do concurso apenas para efeito de cadastro.

São muitas as dificuldades e os desafios, mas esses nos

motivam para prosseguir com todo empenho e esforço

para fazer valer cada item da legislação. E para ampliar

nossa atuação, contratamos mais uma bibliotecária fiscal.

A Comissão deFiscalização mantém um canal de comunicação

aberto e ativo. Escreva-nos: fiscalizacaoBcrb8.org.br

Marilucia Bernardi - CRB 8/2104

Coordenadora da Comissão de Fiscalização

ATENÇÃO:ELEIÇÃO DO CRB-8 SERÁ DIA 18 DE NOVEMBRO
correspondente a 50% do valor da anuidade

vigente.

Devem votar os bibliotecários inscritos no CRB/8,

portadores de registro principal, definitivo ou

provisório, que estiverem em dia com suas

obrigações perante o Conselho. O profissional

em débito estará automaticamente incorrendo

na multa. A regularização financeira junto ao

CRB/8, para o exercício do direito do voto, deverá

ocorrer até dois dias úteis anteriores à data da

eleição. Conheça o calendário eleitoral:

1 de outubro: fim das inscrições de chapas

18 de novembro: realização das eleições

5 de janeiro de 2009: posse doseleitos

Leia no site www.crb8.org.br entrevista
com Marilúcia Bernardi que fala sobre sua

experiência como conselheira. 
 

 


